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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية والثالثون
البند  3من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية
األرجنتين* ،إسبانيا* ،أستراليا* ،إسررايي * ،ألبانيرا ،ألمانيرا ،أنلروال* ،أوروغروا * ،أوكرانيرا*،
آيرلنرردا* ،آيسررلندا* ،برراراغوا  ،البرا ي ر * ،البرتلرراب ،بلجي را ،بللاريررا* ،بوليفيررا (دولررة -
المتع ررددة القومي ررا ) ،الجبر ر األس ررود* ،الجمهوري ررة التي رري ية* ،ال رردانمر * ،الس ررلفادور،
س ررلوفينيا ،الس ررويد* ،ش رريلي* ،فرنس ررا ،فنلن رردا* ،قب ررر * ،كرواتي ررا* ،كن رردا* ،كوس ررتاري ا*،
كولومبيا* ،ل سمبرغ* ،ليختنيتاين* ،مالطة* ،الم سيك ،النرويج* ،النمسا* ،نيو يلندا*،
هندوراس* ،هولندا ،الواليا المتحدة األمري ية* ،اليونان* :ميروع قرار

 .../٣٢الحمايررة مررن العنرري والتمييررز القررايمين علررج أسرراس المي ر الجنسرري
والهوية الجنسانية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يشيير إىل أن إعييالن ونانييامل عمييا يؤؤنييا يؤكييدان أن إلؤيين حقييوق اإلنسييان عاملؤ ي ،
وغر قانل للتجزئ  ،ومرتانط  ،ومتشانك  ،وأن على اجملتمن الدويل أن يتعاما من حقوق اإلنسان
كاي ي نطايق ي نزيك ي ومتكايد ي وعلييى قييدق املسيياواك ونيين س القييد ميين التوكؤييد ،وأن ميين واج ي
الدول ،نصاف النظيا عين نظمكيا السؤاةيؤ واصقتصياوي واليقايؤي  ،أن وعيز وعميي إلؤين حقيوق
اإلنسييان واحلاييياس األةاةييؤ  ،ميين وجييوا مااعيياك مييا وتسييو ن ي اإلصويييؤاس الو نؤ ي واإلقلؤمؤ ي
واإلل ؤاس التا خيؤ واليقايؤ والدينؤ املختل من أمهؤ ،
__________

*

وول غر عضو يف جملس حقوق اإلنسان.
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وإذ يشر أيضا إىل قاا اجلمعؤ العام  251/60املؤ خ  15آذا /ما س  2006الذي
أعلنت يؤ اجلمعؤ أن جملس حقوق اإلنسان ينبغي أن يكون مسؤوص عين وعزييز اصحيرتاق العياملي
حلماي ي إلؤيين حقييوق اإلنسييان واحلاييياس األةاةييؤ للجمؤيين وون أي ؤؤييز ميين أي نييو ونطايق ي
عاول ومنص ،
وإذ يش ي يير ك ي ييذل إىل ق ي ياا ي جمل ي ييس حق ي ييوق اإلنس ي ييان  19/17امل ي ييؤ خ  17حزي ي ياان/
يونؤ  2011و 32/27املؤ خ  26أيلول/ةبتمرب ،2014
وإذ يشر إىل قاا ي جملس حقوق اإلنسان  1/5و 2/5املؤ خني  18حزياان/يونؤ  2007،
 -1يؤكد من جديد أن إلؤن البشا يولدون أحاا ا ومتسياوين يف الكاامي واحلقيوق،
وأن لكا ياو أن يتمتن جبمؤن احلقيوق واحلايياس املبؤني يف اإلعيالن العياملي حلقيوق اإلنسيان ،وون
أي ؤؤييز ميين أي نييو  ،كييالتمؤؤز نسييب العيياق أو اللييون أو اجليينس أو اللغ ي أو الييدين أو ال ياأي
السؤاةي أو أي أي آخا ،أو األيا القومي أو اصجتماعي ،أو امللكؤي  ،أو املوليد أو أي و ين
آخا؛
 -2يعاا عن اةتؤائ الشديد من أعميال العنيو والتمؤؤيز املاوكبي يف إلؤين منيا
العامل يف ح أيااو نسب مؤلكو اجلنسي أو هويتكو اجلنسانؤ ؛
 -3يق ييا وعؤ ييني خب يير مس ييتقا ،مل ييدك ع ييالحل ة يينواس ،مع ي ناحلمايي ي م يين العن ييو
والتمؤؤز القائمني على أةاس املؤا اجلنسي واهلوي اجلنسانؤ  ،يُكلَّو نالوصي التالؤ :

وقؤؤو مدى ون ؤذ الصكوك الدولؤ القائم املتعلق حبقوق اإلنسيان يؤميا خيي
(أ)
اق التغل على العنو والتمؤؤيز الليذين را ةيان يف حي أ يخا عليى أةياس ميؤلكو اجلنسيي
أو هويتكو اجلنسانؤ  ،من عديد كا من أيضا املما ةاس واليغااس املوجووك؛
(ا) إذكاء اليوعي نيالعنو والتمؤؤيز يف حي األ يخا عليى أةياس ميؤلكو اجلنسيي
أو هويتكو اجلنسانؤ  ،وعديد األةباا اجلذ ي الكامن و اء العنو والتمؤؤز ومعاجلتكا؛
(ج) التحيياو والتشيياو ميين الييدول وجكيياس معنؤ ي أخيياى ،يييا يؤكييا وكيياصس األمييو
املتحييدك ونااجمكييا ويييناويقكا ،واالؤيياس اإلقلؤمؤ ي حلقييوق اإلنسييان ،واملؤةسيياس الو نؤ ي حلقييوق
اإلنسان ،ومنظماس اجملتمن املدين ،واملؤةساس األكاورؤ ؛
(و) التع يياون م يين ال ييدول م يين أج ييا وش ييجؤن ون ؤ ييذ و ييدانر وس يياهو يف ايي ي إلؤ يين
األ خا من العنو والتمؤؤز القائمني على املؤا اجلنسي واهلوي اجلنسانؤ ؛
(ه) التصدي أل كال العنو والتمؤؤز املتعدوك واملتقا ع واملشدَّوك اليت يتعيا هليا
أ خا على أةاس مؤلكو اجلنسي وهويتكو اجلنسانؤ ؛
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(و) ونظييؤو ووؤسيير ووعييو وقييدت اإلييدماس اصةتشييا ي  ،واملسيياعدك التقنؤ ي  ،ونن يياء
القد اس ،والتعاون الدويل لدعو اجلكوو الو نؤ الاامؤ إىل مكايح العنو والتمؤؤز الذي يتعيا
ل أ خا على أةاس مؤلكو اجلنسي أو هويتكو اجلنسانؤ ؛
 -4يطلي ي إىل اإلب يير املس ييتقا وق ييدت وقاي ييا ة يينوي إىل جمل ييس حق ييوق اإلنس ييان،
اعتبا ا من وو و اإلامس واليالعني ،وإىل اجلمعؤ العام  ،اعتبا ا من وو هتا اليانؤ والسبعني؛
 -5يكؤ جبمؤن الدول أن وتعاون من اإلبر املستقا يف اص طال نوصيت  ،نطاق
منكييا وقييدت إلؤيين املعلوميياس املطلون ي  ،ويكؤ ي دييا أن ونظييا جييديا يف اصةييتجان لطلبيياس اإلبيير
املستقا يا ك نلداهنا ،وأن ونظا يف ون ؤذ التويؤاس املقدم يف وقا يا املكلو نالوصي ؛
 -6يشي ييجن إلؤ ي يين اجلكي يياس املعنؤ ي ي  ،ي ي ييا يؤكي ييا وك ي يياصس األمي ييو املتح ي ييدك ونااجمك ي ييا
ويناويقكا وآلؤاس حقوق اإلنسان ،واملؤةساس الو نؤي حلقيوق اإلنسيان ،وأ يا الاييد املسيتقل
الو نؤ ي  ،واجملتميين املييدين ،والقطييا اإلييا  ،واجلكيياس املاحن ي والوكيياصس اإل ائؤ ي  ،علييى التعيياون
الكاما من اإلبر املستقا لتمكني املكلو نالوصي من اص طال دا؛
 -7يطل إىل األمني العاق وم و األمو املتحدك السامي حلقوق اإلنسان أن ييزووا
اإلبر املستقا جبمؤن املوا و البشاي والتقنؤ واملالؤ الال م لال طال نوصيت على حنو يعال؛
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يقا أن يُبقي هذه املسأل قؤد نظاه.
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